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 Notat 

Honorering af rådsarbejde 

Baggrund og formål 
Der har på de tre Arts institutter været forskellig praksis for honorering af forsk-
ningsrådsarbejde. 
 
Med indeværende notat skabes en fælles praksis på fakultetet for at sikre at både in-
stitutleder/centerleder og den enkelte medarbejder har sammenlignelige rammer at 
lave aftaler indenfor. 
 
Regelgrundlag 
I januar 2012 udsendte Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
dannelser et brev til rådsmedlemmer samt til rektorerne på de danske universiteter 
(bilag). I brevet forklares en justering af godtgørelsesmodellen således at fra januar 
2012 er honorarer blevet udbetalt to gange om året til institutionen med personens 
navn på. Hvor der tidligere var mulighed for at få udbetalt honoraret uden om insti-
tutionen, er det altså ikke længere muligt. Forventningen fra ministeriets side er, at 
honoraret udbetales som funktionstillæg til den enkelte forsker.  
 
Ministeriet lægger op til, at institutionen kan indgå individuelle aftaler med forskeren 
om udbetaling af honoraret som funktionstillæg, annuum eller lignende (se bilag). 
 
Politik for honorering af rådsarbejde på Arts 
Arts’ forskere opfordres til at indgå i forskellige former for tillidshverv og det er i fa-
kultetets interesse at være repræsenteret i eksterne forskningsråd såvel som bestyrel-
ser, udvalg, programkomiteer ol. 
 
Når en medarbejder udfører råds-, nævns- eller udvalgsarbejde etc. hvor honoraret 
udbetales til institutionen har institutleder/centerleder mulighed for at indgå én eller 
flere af følgende overordnede aftaler med den pågældende medarbejder.  
 

- Honorar udbetales som et engangsvederlag til den pågældende medarbejder.  
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- Honoraret anvendes til at kompensere for forsknings-eller undervisningsfor-
pligtigelser (honoraret omregnes til timer i forhold til lektorsats for fastansat-
te). 

- Honoraret kan af den relevante medarbejder anvendes til forsknings- eller 
undervisningsrelevante rejser, konferencedeltagelse, indkøb af arbejdsrele-
vant udstyr, forskningsassistance, studentermedhjælp o.l.). Honoraret vil dog 
ikke kunne fremgå særskilt, men indgår som del af institutbudgettet. 

 
 
  


